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Розділ І. Розвиток наукових досліджень та удосконалення організації науково-
дослідницької діяльності кафедри.  

Стратегічна ціль – розвиток економічної науки професорсько-викладацьким 
складом кафедри менеджменту банківської діяльності для утвердження університету 
як провідного національного та міжнародного науково-дослідницького центру 

 
Наукові дослідження кафедри здійснюються в межах держбюджетної теми: 

“Удосконалення механізмів регулювання та управління діяльністю кредитних 
установ в умовах циклічного розвитку економіки”, державний реєстраційний номер 
0112U002957. 

За 2014-2015 рр. опубліковано 7 монографій загальним обсягом 139,6 друк. 
арк., 102 наукових статті загальним обсягом 40,8 друк. арк. До наукової роботи 
залучено 51 студент, аспіранти, здобувачі.  

Відповідно до поставлених завдань виконано наступне. 
Підготовлено та захищено 10 дисертацій на здобуття наукових ступенів 

доктора та кандидата наук: 
1. Карчева Г.Т. – докторська дисертація «Забезпечення ефективного 
функціонування та розвитку банківської системи України» (захист відбувся у 
2014 р.); 

2. Козлов В.І. – кандидатська дисертація «Надійність банківської системи в 
умовах циклічного розвитку економіки»  (захист відбувся у жовтні 2014 р.); 

3. Горбатюк Л.А. – кандидатська дисертація «Злиття та поглинання в 
банківському секторі України»  (захист відбувся у червні 2015 р); 

4. Харченко В.О. – кандидатська дисертація «Управління кредитними ризиками 
банків: міжнародний досвід та вітчизняна практика» (захист відбувся у 
грудні 2014 р.); 

5. Мироненко Г.В. – кандидатська дисертація «Трансформація валютної 
політики України в умовах економічної інтеграції» (попередній захист 
відбувся у травні 2015 р., захист у спеціалізованій Вченій раді заплановано на 
4 лютого 2016 р.); 

6. Толстошеєва А.В.  – кандидатська дисертація «Забезпечення безпеки 
кредитної діяльності банків» (захист відбувся у грудні 2015 р.); 

7. Суторміна А.М. – кандидатська дисертація «Валютне регулювання у 
забезпеченні економічного розвитку України» (захист відбувся у грудні 2015 
р.); 

8. Суторміна К.М. – кандидатська дисертація «Концентрація банківського 
капіталу в Україні» (попередній захист відбувся у червні 2015 р., захист у 
спеціалізованій Вченій раді заплановано на 4 лютого 2016 р.); 

9. Карчева І.Я. – кандидатська дисертація «Економічна ефективність 
інноваційної діяльності банків»  (попередній захист відбувся у вересні 2015 
р., захист у спеціалізованій Вчені раді заплановано на березень 2016 р.); 

10. Лавренюк В.В. – кандидатська дисертація «Системно важливі банки та 
їх вплив на фінансову стабільність» (попередній захист відбувся у грудні 
2015 р., захист у спеціалізованій Вчені раді заплановано на березень 2016 р.); 
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Таким чином, захищено 10 із 12 запланованих до захисту дисертацій. 
Опубліковано в КНЕУ за авторством викладачів та здобувачів (аспірантів) 

кафедри 7 монографій: 
1) Примостка Л.О., Краснова І.В. «Прогнозування та хеджування фінансових 
ризиків» (2014 р); 

2) Примостка Л.О., Шевалдіна В.Г. «Заощадження населення України: 
формування та залучення в банки» (2014 р); 

3) Диба М.І., Конопатська Л.В., Гойванюк М.П. «Модернізація системи 
банківського нагляду в глобальному середовищі» (2015 р); 

4) Васильчук І.П. «Фінансове забезпечення розвитку корпорацій» (2015 р.); 
5) Диба М.І. «Генеза банківських криз» (2014 р); 
6) Примостка Л.О. та колектив авторів «Банківська система України: 
інституційні зміни та інновації» (2015 р); 

7) Диба М.І. «Управління фінансовою безпекою небанківських установ» (2015 
р.). 

 Прогнозована кількість статей у фахових виданнях (62 за два роки) 
перевиконана на 64%. Певна нерівномірність по роках (зменшення у 2015 р.) 
пов’язана із скороченням штатної кількості викладачів. 

Прогнозована кількість тез міжнародних наукових та науково-практичних 
конференцій, що проводяться в Україні та за кордоном (74 за два роки) виконана на 
96% і становила фактично 71. Невиконання пов’язано із відсутністю фінансування 
участі у зарубіжних конференціях. 

Кількість запланованих наукових конференцій, семінарів, круглих столів, 
публічних лекцій та виступів, дослідницьких семінарів виконано відповідно до 
програми.  

Викладачами кафедри у 2014 р. проведено круглий стіл «Ефективне повернення 
боргів банків та протидія їх утворенню» (відп. проф.. Зубок М.І.). Спільно із 
Українським товариством фінансових аналітиків (УТФА) у 2015 р проведено 4 
круглих столи:  

1. «Тенденції і перспективи економіки та фінансової системи України»,  
2. «Фінансова система України: чи є життя після траншу МВФ»,  
3. «Нацбанкфінпослуг-2016: від світанку до заходу держрегулювання 
небанківського ринку»,  

4. «Перспективи фінансово-економічної динаміки-2016: що рік наступний 
нам готує?». 

Проводились відкриті лекції для студентів (5 і 4 курси) президента УТФА 
Прозорова_Ю.В. за темами: "Банківська криза в Україні: загроза чи можливість для 
лідерів електронних інновацій", «Роль та відповідальність фінансової аналітики у 
кризовий період», «Сінгапур: нове економічне диво». 

Плани проведення науково-методологічних семінарів кафедри виконані 
повністю. Семінари проводились за актуальними темами. 

У 2014 році: 
«Управління банківськими запозиченнями на ринку капіталів»; 
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«Управління кредитним ризиком на основі інформаційної взаємодії банків та 
органів державної влади»; 

«Валютна політика України в умовах трансформації світової валютно-
фінансової системи»; 

«Злиття та поглинання в банківському секторі України»; 
«Міжнародні резерви як інструмент валютної політики»; 
«Безпека кредитної діяльності та умови її організації». 
У 2015 році: 
«Стратегічне управління фінансовою діяльністю банку»; 
«Концентрація банківського капіталу в Україні»; 
«Системно важливі банки та їх вплив на стабільність банківської системи»; 
«Економічна ефективність інноваційної діяльності банків»; 
«Монетарні інструменти забезпечення фінансової стабільності держави»; 
«Фінансовий механізм розвитку корпорацій»; 
«Стратегічне планування діяльності банку». 
Обґрунтування та організаційне оформлення наукової школи кафедри: 

«Фінансова аналітика та менеджмент банківської діяльності» здійснено як складову 
загальної наукової школи за напрямом «Банківська справа» (науково-освітньої 
школи «Грошово-кредитних відносин» ) 

У рамках заходів щодо комерціалізації результатів науково-дослідних робіт 
здійснено розробку інноваційних продуктів - тренінгу для служби маркетингу банку 
«Побудова ефективних відносин з клієнтами банку», пошук банків-замовників для 
проведення тренінгу (доц. Іванова Т.Г.). 

Робота кафедри щодо залучення студентів і аспірантів до науково-
дослідницької діяльності кафедри здійснена у повному обсязі щодо запланованої. 

 Протягом звітного періоду проведено два міжнародних конкурси студентських 
наукових робіт «Кредитна система: історія, сучасний стан, перспективи розвитку».  

У першому конкурсі (квітень 2014 року) прийняло участь 26 робіт з 11 ВНЗ, з 
яких до 2 туру відібрано 14 робіт. У другому конкурсі (травень 2015 року) прийняло 
участь 34 роботи з 14 ВНЗ, з яких до 2 туру відібрано 20 робіт. Переможцями 
конкурсу від КНЕУ стали по 3 студенти щорічно.  

Щорічна студентська конференція КНЕУ проводилася в установлені терміни. В 
роботі секції "Управління банківською діяльністю" щорічно приймало участь 14 
студентів з  доповідями, визначалися призові місця, переможці опублікували статті.  

Моніторинг результатів науково-дослідної діяльності професорсько-
викладацького корпусу кафедри здійснювався постійно шляхом обговорення 
результатів науково-дослідної роботи на засіданнях кафедри. 

 
Розділ ІІ. Інноваційний розвиток освітньої діяльності кафедри на основі 

компетентнісного підходу. 
Стратегічна ціль – забезпечення особистісного та професійного зростання 

студентів шляхом формування сучасних компетенцій в галузі фінансів, кредиту та 
банківської справи у національному та світовому вимірах 
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Забезпечення сучасного науково-методичного супроводження навчального 
процесу шляхом модернізації та гармонізації навчально-методичного забезпечення з 
наук і дисциплін з орієнтацією на компетентнісний підхід здійснено шляхом: 

- розробки навчальних планів для підготовки магістрів з 1,5-річним 
терміном навчання (всі керівники відповідних курсів та наук); 

- продовження педагогічного експерименту «Модель продуктивного 
навчання» за магістерською програмою «Економічна безпека фінансових 
установ» (відп. – проф. Зубок М.І., 2014р. – червень 2015 р). 

Додатково до запланованих заходів в 2015 році розроблено нову магістерську 
програму «Управління банківським бізнесом» (термін навчання - 1.5 року) . 

Протягом звітного періоду постійно здійснювалася оптимізація вибіркового 
складової навчальних планів для підвищення гнучкості освітньої підготовки в 
контексті надання випускникам університету незаперечних конкурентних переваг, 
професійної мобільності на ринку праці. Здійснено розробку двох нових тренінгів за 
вибірковими дисциплінами: «Основи безпеки бізнесу», «Основи фундаментального 
аналізу економічних процесів». 

Участь викладачів кафедри у розробці освітніх стандартів нового покоління на 
компетентнісних засадах: ОКХ, ОПП за напрямом підготовки «Фінанси і кредит» 
здійснена шляхом розробки пропозицій щодо удосконалення системи оцінювання 
знань в напрямі посилення її об’єктивності  (проф. Примостка Л.О., проф. 
Конопатська Л.В., доц. Нікітін А.В.).  

Робота кафедри з удосконалення існуючих робочих навчальних програм в 
напрямі забезпечення випереджального характеру приведення їх змісту у 
відповідність із потребами розвитку національної економіки та запитів ринку праці 
здійснена  шляхом: 

- розробки методичних матеріалів та планів контактних занять для заочної 
форми навчання з урахуванням нової системи оцінювання (за всіма науками та 
дисциплінами, закріпленими за кафедрою); 

- удосконалення програми та методичних матеріалів для виробничої практики, 
що проходить на базі Навчально-тренувального банку КЕФ (бакалаврський рівень 
підготовки); 

- удосконалення програми та методичних матеріалів для проходження практики 
на магістерському рівні підготовки, що проходить в установах банків; 

- удосконалення змісту та методики проведення тренінгів («Фінансова звітність 
банку: складання та аналіз»; «Діяльність банків на відкритих фінансових ринках: 
аналіз та оцінка»; «Оцінка діяльності банків за системою «CAMELS»»; 
«Забезпечення безпеки операцій банку у взаємодії зі страховими та інвестиційними 
компаніями») 

Робота кафедри з посилення фундаментальної складової наук (нормативних) та 
підвищення їх наукової компоненти здійснена за рахунок: 

- актуалізації напрямів наукових досліджень для написання МДР з метою 
поглиблення наукової складової за магістерськими програмами для вільного вибору 
студентом теми в межах запропонованих напрямів; 

- розробки комплексних кваліфікаційних завдань наукового характеру; 
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- удосконалення КСР в напрямі посилення наукової складової самостійної 
роботи студентів (за всіма науками та дисциплінами). 

Робота кафедри з оновлення навчально-методичних видань з наук та дисциплін 
(підручників, навчальних посібників, практикумів тощо): Усього –  8 найменувань 
(перевидання – за планом 2,  нове – за планом 6) здійснена частково, зокрема 
вийшли друком та підготовлені до видання: 

- перевидання: 
1. Підручник «Фінансовий облік у банках»  
- видання нових навчально-методичних видань: 
1. Навчальний посібник «Фінансовий менеджмент у банку в схемах, таблицях та 

прикладах». 
2. Навчальний посібник «Інформаційне забезпечення діяльності фінансових 

установ». 
3. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Фінансова 

біржова діяльність». 
4. Методичні матеріали щодо проходження виробничої практики на 

бакалаврському рівні підготовки  
5. Методичні матеріали щодо написання курсової роботи на бакалаврському рівні 

підготовки. 
6. Навчально-методичні матеріали організації та проведення міжпредметного 

тренінгу «Фінансова звітність банку: складання та аналіз». 
Додатково до плану підготовлено навчальний посібник «Банківська справа», в 

якому викладачі кафедри є співавторами.   
Пропозиції кафедри щодо підготовки та впровадження англомовних програм на 

бакалаврському та магістерському рівнях не виконано у зв’язку із невиконання 
КНЕУ планів  щодо набору на навчання відповідних студентів. 

Удосконалення системи формування компетенцій бакалаврського та 
магістерського рівнів на основі  їх гармонізації з професійними вимогами 
банківських установ відбувалось шляхом запровадження на кафедрі проведення 
факультативів додаткової професійної підготовки у формах: виставка-презентація; 
виступи та повідомлення практикуючих фахівців; прес-конференція; круглий стіл; 
ярмарки з елементами бесіди. Значна частина запланованих заходів проводились у 
2014 р за участю: «Центр сертифікації банківського обладнання», Українська 
Федерація індустрії безпеки, ТОВ НВК «ДІІП 2000», ТОВ «Айбиикс», Асоціація 
учасників колекторського бізнесу України, ТОВ Бюро кредитних історій 
«Українське кредитне бюро», ПАТ «Промінвестбанк», ТОВ Д.А.S., ПАТ «Дочірній 
банк Ощадбанку Росії», НВО «Інфозахист», ТОВ «Інфо-Тест», ФО СПД – Слюсар 
І.В., ПАТ «Банк 3/4», ДУ «НДІ соціально-трудових відносин», Консалтингова 
компанія «Сідкон», Всеукраїнська асоціація приватних детективів, «ПАТ 
«Укркразбанк». Відповідальний – проф. Зубок М.І. 

Заходи кафедри щодо впровадження науково-дослідницької роботи кафедри в 
навчальний процес як способу забезпечення неперервного інноваційного циклу 
освітньої діяльності в університеті: 
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- результати робіт «Валютне регулювання у забезпеченні економічного 
розвитку України»  та  «Трансформація валютної політики України в умовах 
економічної інтеграції» використані при викладанні дисципліни  «Валютне 
регулювання та контроль»; 

- результати робіт «Надійність банківської системи в умовах циклічного 
розвитку економіки» та  «Управління кредитними ризиками банків: міжнародний 
досвід та вітчизняна практика» використані при викладанні дисципліни «Управління 
банківськими ризиками»;   

- результати роботи «Злиття та поглинання в банківському секторі України»  
використані при викладанні дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку»;         

- результати роботи «Забезпечення безпеки кредитної діяльності банків» 
використані при викладанні дисципліни  «Безпека діяльності фінансово-кредитних 
установ». 

Робота кафедри щодо запровадження в навчальний процес сучасної індустрії 
навчальних засобів та методик навчання, які базуються на інформаційно-
комунікативних технологіях (в т.ч. дистанційних технологіях):  

- розроблено дистанційний курс з дисципліни «Основи безпеки бізнесу»; 
- здійснено оновлення та переведення на нову платформу дистанційних курсів 

«Банківський нагляд», «Валютне регулювання та контроль»; 
- підготовлено відеолекції з дисципліни «Основи безпеки бізнесу»; 
- запроваджено систему оперативного зв’язку кафедри зі студентами та 

аспірантами всіх форм навчання через Internet та електронну пошту; 
- здійснюється оперативне надання методичних матеріалів в електронній формі 

студентам через Internet та електронну пошту; 
- надання викладачами консультацій студентам в режимі онлайн; 
- здійснюється регулярне розміщення новин кафедри щодо наукових здобутків 

викладачів та аспірантів кафедри, інформації «Наукова робота зі студентами» на 
сайті кафедри ; 

- активно здійснюється розвиток інформаційного репозитарію публікацій 
кафедри (станом на січень 2015 р у репозитарії КНЕУ у вільному доступі розміщено 
229 публікацій науковців кафедри); 

План контрольних заходів кафедри щодо перевірки дотримання науково-
педагогічними працівниками інноваційної форми проведення навчальних занять з 
використанням передових педагогічних технологій виконано повністю. 

 
Розділ ІІІ. Кадрове забезпечення розвитку науково-дослідницької діяльності 
кафедри з урахуванням креативного ресурсу професорсько-викладацького 

складу. 
 

Стратегічна ціль – усебічний розвиток креативного ресурсу професорсько-
викладацького корпусу кафедри менеджменту банківської діяльності ДВНЗ «КНЕУ 
імені Вадима Гетьмана»  
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Прогнозна характеристика науково-педагогічного зростання викладачів 
кафедри: виконано 11 позиції із 17. Протягом періоду отримало вчене звання 
доцента 4 викладачі кафедри із запланованих 6  (67%, невиконання з поважних 
причин: 1 –  звільнення, 1 – декретна відпустка). Отримано науковий ступінь 
доктора наук – 1 (50%), кандидата економічних наук – 4 викладача (100%). Також 2 
дисертації штатних викладачів кафедри  прийнято до захисту у спецраді. 

План кафедри щодо підвищення кваліфікації та стажування науково-
педагогічних працівників виконано 5 позицій із 10 (50%). Невиконання пояснюється 
скороченням кількості штатних працівників кафедри (протягом звітного періоду 
звільнилося 8 викладачів з об’єктивних причин). У 2015 році до докторантури 
направлено доцента кафедри Осадчого Є.С. 

Ефективність аспірантури в 2014 році склала 75% (достроково та  вчасно 
захищено 2 дисертації з 3 запланованих).  Ефективність аспірантури в 2015 році 
склала 50% (достроково та  вчасно захищено 2 дисертації з 4 ) та достроково 
відбувся попередній захист 3 дисертацій.  

Удосконалення системи добору науково-педагогічних працівників кафедри 
шляхом залучення їх з числа аспірантів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
обмежене внаслідок скорочення штатних одиниць. План прийому в аспірантуру та 
докторантуру не лише виконано, але й перевиконано (зараховано 6 осіб замість 
запланованих 4 – щорічно). І у 2014, і у 2015 році переважна кількість вступників в 
аспірантуру по кафедрі – випускники КНЕУ. 

 
 

Розділ IV . Поглиблення та підвищення ефективності міжнародного 
співробітництва кафедри дослідницького університету. 

Стратегічна ціль – формування міжнародного іміджу кафедри менеджменту 
банківської діяльності як провідного наукового та методичного центру в галузі 
фінансів, кредиту та банківської справи та формування мережі наукового 
співробітництва із зарубіжними колегами  
 

Розробка, структурування та впровадження заходів за критеріями міжнародних 
рейтингів університетів. 

Заплановані заходи щодо захисту докторських дисертацій з числа науково-
педагогічних працівників КНЕУ виконано на 50% (1 з 2), щодо захисту 
кандидатських дисертацій з числа науково-педагогічних працівників КНЕУ 
перевиконано (4 проти 3 запланованих), що складає 135% . 

Здійснене організація та проведення запланованих заходів: конкурсу наукових 
студентських робіт, підготовка студентів до участі в міжнародних конкурсах та 
олімпіадах (не менше 5 робіт, фактично – 10 робіт, з яких 6 стало переможцями). 

Участь в програмах співробітництва з міжнародними організаціями та фондами 
здійснено шляхом: 

- співробітництва з «Міжнародним фондом соціальної адаптації» за участю 
Міністерства закордонних справ Королівства Норвегії та Університету провінції 
Нурланд (м. Будде); 
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- поширення інформації про програми співробітництва з міжнародними 
організаціями та фондами серед студентів, аспірантів та професорсько-
викладацького складу кафедри; 

- поширення інформації про програми співробітництва з міжнародними 
організаціями та фондами серед студентів, аспірантів та професорсько-
викладацького складу кафедри. 

Заходи щодо формування міжнародної репутації кафедри, інтенсифікація 
співпраці кафедри із зарубіжними партнерами та профільними кафедрами інших 
ВНЗ здійснено шляхом підготовки та підписання на початку 2014 р. договору про 
співробітництво з кафедрою теорії кредиту та фінансового менеджменту Санкт-
Петербурзького державного університету 

Роботу кафедри над створенням навчальних міжнародних програм та 
навчально-методичних видань спільно із зарубіжними партнерами шляхом 
підготовки спільних навчальних міжнародних програм, навчально-методичних 
видань було заплановано з Санкт-Петербурзьким та Московським університетами, 
проте припинено у зв’язку із ускладненням політичної ситуації. Співробітництво 
щодо проведення міжнародного конкурсу студентських наукових робіт  
здійснювалося в режимі онлайн-консультацій. Проводилася робота з налагодження 
співпраці з університетами Польщі.  

Викладачі кафедри приймали участь у тренінгу щодо отримання міжнародних 
грантів, ведеться робота з підготовки до участі у конкурсах на отримання грантів.. 
 
Розділ V. Розвиток системи партнерської взаємодії кафедри з підприємницьким 

сектором та державними установами. 
Стратегічна ціль – інтеграція інтелектуального ресурсу кафедри менеджменту 
банківської діяльності з вітчизняним бізнес-середовищем 

 
Впроваджено пропозиції кафедри щодо організації спільних проектів 

університету з конкретними державними установами та бізнесовими організаціями: 
- участь у підготовці бізнес-форумів «Наука - бізнес – освіта: стратегічне 

партнерство» (2014 та 2015 рр); 
- співробітництво з Дилінговим центром щодо проведення для студентів 

семінарів та тренінгів на ринку FOREX (2014 р); 
- співробітництво з «Першим міжнародним фінансовим агенством» (2014 та 

2015 рр); 
- укладення договору про співробітництво з банком з іноземним капіталом ПАТ 

«Piraeus bank» (договір на узгодженні); 
- співробітництво з банками України щодо забезпечення магістрів денної 

форми навчання базами практики (2014 та 2015 рр); 
Заходи щодо залучення до навчального процесу спеціалістів-практиків з метою 

посилення практичної орієнтації бакалаврських та магістерських програм 
підготовки фахівців здійснено шляхом: 

- проведення відкритих лекцій та круглих столів для студентів магістерських 
програм із залученням спеціалістів-практиків (к.е.н. Прозоров Ю. (Інститут 



10 
 

економіки та прогнозування НАНУ, президент УТФА), Павленко Я.М. (директор 
Дилінгового центру), Сирота В.С. (Департамент банківського нагляду НБУ). 

Налагоджено та постійно поглиблюються  взаємозв’язки з випускниками 
університету, здійснюється оцінювання ефективності оволодіння ними 
професійними компетенціями та моніторинг кар’єрного зростання випускників. 

 
 
Розділ VІ. Розбудова ефективної системи керування кафедрою для створення 

сучасної інфраструктури. 
Стратегічна ціль – створення сучасної інфраструктури та системи керування, 
спрямованих на забезпечення ефективної діяльності викладачів кафедри в умовах 
дослідницького університету 

 
З 31 критерію дослідницького університету кафедрою менеджменту банківської 

діяльності протягом 2014-2015 рр. здійснено заходи із розвитку окремих критеріїв, 
що відносяться саме до кафедр (кількісні показники містяться у відповідних 
розділах програми інноваційного розвитку кафедри): 

Критерій 2 Кількість запланованих до захисту кандидатських дисертацій 
Критерій 3 Кількість запланованих до захисту докторських дисертацій 
Критерій 4 Кількість наукових монографій та підручників з грифом МОН 
Критерій 5 Чисельність штатних докторів наук 
Критерій 6 Чисельність штатних кандидатів наук 
Критерій 16 Кількість статей у виданнях, які входять до міжнародних 

наукометричних баз даних (Web of Science, SCOUPS), 
Критерій 18 Чисельність аспірантів та докторантів 
Критерій 28 Кількість студентів, аспірантів і молодих вчених, які пройшли 

стажування у вітчизняних та зарубіжних університетах і наукових центрах. 
Пропозиції кафедри щодо удосконалення інформаційно-аналітичної системи 

підтримки навчального процесу враховуються. 
Пропозиції кафедри щодо розвитку матеріально-технічної бази враховані 

частково. 
Заходи щодо покращення соціально-побутових умов праці працівників кафедри 

здійснюються на постійній основі. 
 

 
 

Завідувач кафедри, 
д.е.н., проф.    __________________ Примостка Л.О. 

 


